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Wedstrijdregels 

 
 

IFSS race rules juni 2019. Zie www.dassc.nl 
Race marshall: Marco Kerklaan 
Trailboss: Ab Bogaards 
Dierenarts: Femke Broere 
 

Afstanden DC, DCY, DCJ: 4,2 km 

DS1, DS2, DR4,  DB, BY, BJ:  5,4 km  

DR6: 9 km  

DR8: 11 km 

Tourklasse: 16 km 

Distance: 32 km (zaterdag) en 23 km (zondag) 

Happy Dog: 4,2 km 

Toelating Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de staat van het materiaal.  

Step, kar, helm én treklijnen worden gecontroleerd op eisen zoals zijn vermeld in de renregels 
en op deugdelijkheid, veiligheid en slijtage. 

Een WA-verzekering is verplicht. 

ALLE op het terrein aanwezige honden moeten zijn gevaccineerd tegen Rabiës, Weil 
(leptospirose), Cocktail (Parvo, Hepatitis, Distemper), Kennelhoest (para-influenza en 
Bordetella). Entingsbewijzen (boekje) van alle honden meenemen. Vaccinatieboekjes en/of 
titerverklaringen worden gecontroleerd. Niet geënte honden of het niet kunnen aantonen van 
de entingen kan leiden tot verwijdering van het terrein! 

Alle deelnemende honden voldoen aan de door de DASSC bepaalde  sledehonden definitie.  

Iedere deelnemer levert per startnummer een lijst met chipnummers in met alle aanwezige 
honden. 

Helm en handschoenen verplicht.  Uitgezonderd DC klasse. 

Op www.dassc.nl is de chiplijst, het entbeleid en de sledehonden definitie van de DASSC te 
vinden. 

Aankomst Vanaf vrijdagmiddag 29 november 15:00 u. 
Volg op het terrein de aanwijzingen van de parkeerwacht op. 

Mushermaaltijd Zaterdagavond 18.00 u. 
Kosten: € 10,00; kinderen jonger dan 12 jaar € 6,00. 
 

Op vrijdagavond is er een vrijdagavondmenu te koop à € 10,00. Geef je hiervoor op via het 
inschrijfformulier, betaling ter plekke aan de bar en pinnen is mogelijk. 

http://www.dassc.nl/
http://www.dassc.nl/
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Musher 
bijeenkomsten 

Controle kar, step, fiets, helm én treklijnen: vrijdag 19.30 u. - 21.00 u. of zaterdag  7.30 u. - 8.00 
u. 
 

Mushermeeting: Vrijdag 21.15 u., zaterdag 8.30 u. en zondag 8.30 u. 
 

Startnummer uitgifte: vrijdag van 19.30 u. tot 21.00 u. of zaterdag 8.00 u. tot 8.30 u. 
 

Extra Info: Noodnummer voor thuisblijvers is 06-31938640 (Willem Testerink). 
 

Op zaterdagmiddag zijn er demonstraties en kinderrennen. Zaterdagavond is er een tombola. 
 

Sledehondensport benodigdheden en materiaal is te koop op het terrein. 
 

In de tent is eten en drinken te koop. Pinnen kan. 
 

Er is een dierenarts is aanwezig, kleine behandelingen zijn inbegrepen. Grote behandelingen en 
eventuele medicijnen zijn voor eigen rekening. 
 

Op het terrein is er water en zijn er toiletten aanwezig.. Bij vorst is er risico op bevroren kranen, 
en worden toiletten en kranen afgesloten. In dit geval zorgt de organisatie voor alternatieven, 
maar neem zelf ca 5 liter water per hond mee. 
 

Inschrijven en 
deadline  

Uitsluitend via het inschrijfformulier. 
 

Alle deelnemers onder de 18 jaar dienen een schriftelijke toestemmingsverklaring van de ouders 
te overleggen dat deelname op eigen risico is. Dit kan in samenwerking met het secretariaat en 
de renleiding ter plekke geregeld worden. 
 

Uiterste inschrijvingsdatum:  27 november 2019 23.59 u.  
Je bent pas ingeschreven na ontvangst van de betaling. 
 

Startvolgorde is op volgorde van loting. 
Dassc leden betalen € 17,50 startgeld, niet leden € 27,50. Elk volgend team van hetzelfde 
woonadres betaalt € 10,00. Bijkomende kosten zijn afhankelijk van het aantal personen, 
overnachtingen of dagbezoeken en mushermaaltijden.  
 

Totaalbedrag tegelijk met aanmelding overmaken op bankrekening: NL03 INGB 0005 3052 84 
(BIC: INGBNL2A) t.n.v. DASSC o.v.v. bevestigingsnummer. De inschrijving is alleen geldig en wordt 
alleen verwerkt wanneer de betaling ontvangen is voor 28 november 23.59 uur. Er kan niet ter 
plaatse worden betaald. Mocht er toch later betaald worden dan wordt er € 7,50 
administratiekosten berekend. 
 

 Voor vragen of opmerkingen kun je bij het secretariaat terecht: secretaris@dassc.nl of telefoon 
06-21202165. 
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